قافلة التنمية الشاملة بمحافظه بنى سويف
الموضوع

الإجراء ( الإنجاز الذى تم )
 المشاركة فى قيام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم القافلة التنمويةلجامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف (قرية سدس وتوابعها "مركز ببا" – قرية

نزلة حنا "مركز الفشن") خالل الفترة من ( 30 – 28نوفمبر )2018
 تنظيم عيادات طبية متخصصة فى مختلف التخصصات الطبية المختلفة . عدد المستفيدين من العيادات الطبية (  ) 3864مستفيد . -توزيع األدوية المختلفة (الضغط – السكر – العظام – األطفال .إلخ) بإجمالى

قافلة التنمية الشاملة
بمحافظة بنى سويف
( قرية سدس وتوابعها "
مركز ببا " – قرية نزلة
حنا "مركز الفشن")

خلال الفترة
من  30-28نوفمبر
2018

عدد(  3500تقريبا) مستفيد من صرف األدوية .
 حملات التوعية بالمدارس :
 oتم تنظيم حملات توعية بالمدارس المحيطة بمقر إقامة القافلة :
 oأولا ً  :مدرسة ( سدس الثانوية بنين ) .
 oثانياً  :مدرسة ( سدس الإبتدائية المشتركة ) .
 oثالثاً  :مدرسة ( عبد الرحمن بن عوف ) وذلك فى المجالات الآتية :
 – 1اإلنتماء .
 - 2الوحدة الوطنية والمواطنة .
 -3طرق إنتشار مرض فيروس سى . C
 - 4ندوة التغذية الصحية السليمة

 المعرض الفنى :
 oعلى هامش قافلة التنمية الشاملة تم تنظيم معرض فنى للوحات الفنية
والتشكيلية تحت إشراف كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التربية النوعية .

محو الأمية وتعليم الكبار
 تم تسليم عدد (  ) 85شهادة محو أمية للمتحررين من االمية .

قافلة التنمية الشاملة
بمحافظة بنى سويف
( قرية سدس وتوابعها "
مركز ببا " – قرية نزلة
حنا "مركز الفشن")

 تم فتح عدد (  ) 15فصل لمحو األمية لخدمة أهالى القريتين (سدس
وتوابعها " مركز ببا " – قرية نزلة حنا " مركز الفشن ) .
 تم عقد عدد (  ) 285إستكتاب فورى .
 تم تنظيم ندوة بمقر محافظة بنى سويف للتوعية بخطورة األمية وآليات القضاء
عليها .

خلال الفترة من -28
 30نوفمبر 2018

خدمات مجتمعية أخرى




تم توزيع بطاطين للمحتاجين من أهالى القريتين " محل إقامة القافلة "
وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون الإجتماعية بالمحافظة .
تم توزيع لمبات ليد على أهالى القريتين لتنمية فكر الترشيد لديهم .

